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 عقب نشینی دالر در کانال
۲۰هزار تومانی

توسعه ایرانی- نرخ دالر در صرافی های بانکی 
دیروز در مقایســه با روز کاری پیــش از آن با ۷۸۴ 

تومان کاهش به رقم ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان رسید.
قیمت فروش یورو نیز بــا کاهش ۵۶۷ تومانی 
نسبت به روز کاری گذشته به رقم ۲۵ هزار و ۳۰۰ 
تومان رســید.امروز قیمت خرید هر دالر ۲۰ هزار 
و ۵۳۲ تومــان و نرخ خرید هر یورو نیــز ۲۴ هزار و 
۷۹۹تومان بود. عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار 
متشــکل ارزی ۲۰ هزار و ۸۴۶ تومان و نرخ فروش 
آن ۲۰ هزار و ۶۴۰ تومان اعالم شد.   همچنین نرخ 
یورو در این بازار ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان و نرخ فروش 
آن نیز ۲۴ هزار و ۹۹۰ تومان اعالم شد. بر اساس این 
گزارش، در سامانه سنا در روز معامالتی )دوشنبه( 
هر یورو به قیمت ۲۶ هــزار و ۳۴۲ تومان و هر دالر 
۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان به فروش رســید. همچنین 
در سامانه نیما، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۹۲۸ 
تومان فروختــه و حواله دالر به قیمــت ۲۱ هزار و 
۲۵۰ تومان معامله شد. با توجه به تحوالت سیاست 
خارجی و افزایش امیدواری به موفقیت مذاکرات 
وین، آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در سایر 
کشورها و کاهش سفته بازی در بازار ارز، قیمت انواع 

ارز در هفته های اخیر روند کاهشی داشته است.
    

کاهش ۲۶۰ هزار تومانی قیمت سکه

توسعه ایرانی - هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در بازار تهران دیروز با کاهش ۲۶۰ هزار 
تومانی قیمت نسبت به روز کاری گذشته به ۹ میلیون 
و ۲۷۰ هزار تومان رسید. عصر دیروز، ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۸ میلیون و ۸۹۷ 
هزارتومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 
چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون 
و ۹۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون 
و ۷۵۰ هزار تومان قیمت خورد. عالوه بر این، در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به ۹۰۵ هزار و ۳۹۳ 
تومان رسید. قیمت مثقال طال نیز سه میلیون و ۹۲۶ 
هزار تومان شد. اونس جهانی طال نیز امروز یک هزار و 

۷۷۸ دالر و ۲۷ سنت فروخته شد.
    

صدور کیفرخواست رئیس کل سابق بانک مرکزی؛
سیف متهم به تضییع 3۰ میلیارد 

دالر و ۶۰ تن ذخیره طال شد

ایلنا- دادســتان تهران از ارسال پرونده رئیس 
کل سابق بانک مرکزی به دادگاه ویژه اخالل در نظام 
اقتصادی خبر داد. علی القاصی مهر در نشست شورای 
عالی قضایی که دوشنبه گذشته با حضور  رئیس قوه 
قضائیه و مسئوالن ارشد دستگاه قضائی برگزار شد، 
از ارسال پرونده ولی اهلل سیف، رئیس کل سابق بانک 
مرکزی )۹۲ تا ۹۷( به دادگاه ویژه رسیدگی به اخالل 
در نظام اقتصادی خبر داد. به گفته دادستان تهران 
در نتیجه نقض مقررات و ترک فعل ها از سوی رئیس 
کل سابق بانک مرکزی، عالوه بر وقوع اخالل در نظام 
اقتصادی، ۳۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر منابع ارزی و 
۶۰ تن ذخایر طال تضییع شده است. القاصی مهر در این 
نشست به ارائه گزارشی درباره آخرین وضعیت پرونده 
مداخالت ارزی مسئوالن ارشد دولتی در فاصله زمانی 
سال ۹۵ تا ۹۷ پرداخت و گفت: در سال های ۹۵ تا ۹۷ 
نه  تنها قوانین مرتبط با نظام ارزی کشور نقض شده، 
بلکه تکالیف قانونی دایر بر لزوم تصویب مداخله ارزی 
و فروش سکه های طال در شورای پول و اعتبار برای 
پرداخت منابع ارزی به نیازمندان واقعی و جلوگیری 
از تشکیل بازار واســطه گری و داللی نسبت به این 
منابع نیز رعایت نشد. دادستان تهران گفت: یکی از 
پرونده های مهمی که در دادسرای تهران رسیدگی 
شد و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کردیم، 

پرونده مربوط به مداخله ارزی است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 در شــرایطی کــه مذاکــرات وین 
انتظارات تورمــی را در بازارهای ایران 
کاهــش داده و دالر تا کانــال ۲۰ هزار 
تومان ریزش کرده است، شورای رقابت 
با مصوبه ای عجیب ترمز کاهش قیمت 

خودرو را کشید!
توقف ریزش قیمت خودرو

اخبار متعدد از پیشــرفت مذاکرات 
وین و باال گرفتن احتمال بازگشت امریکا 
به برجام موجب شد که دالر تا کانال ۲۰ 
هزار تومان ریزش کند. همچنین بهای 
هر گرم طال بعد از مدت ها به کمترین حد 
خود از مرداد ۹۹ تاکنون برسد و با قیمت 
۸۹۹ هزار تومان معامله شود. همچنین 
قیمت هر قطعه سکه طال در کف کانال ۹ 

میلیون تومان قرار گرفت. 
در بــازار خودرو هم کــه مدت های 
طوالنی اســت در رکود به ســر می برد 
ریزش قیمــت اتفاق افتاد امــا ناگهان 

شــورای رقابت مصوبه افزایش قیمت 
کارخانه ای خودرو را ابالغ کرد و همین 
اقدام ریزش قیمت ها را متوقف کرد. زمان 
اعالم این مصوبه، شائبه دخالت در بازار با 
هدف پیشگیری از ریزش قیمت را تقویت 
کرده اســت چرا که طبق روال عادی، 
روند ریزش بهای خودرو در حال تشدید 
بود، اما برخی نیز زمــان ابالغ مصوبه را 
بدسلیقگی شورای رقابت در این شرایط 

می دانند. 
بنا به گفته فعاالن بــازار خودرو، در 
روزهای اخیر پژو ۲۰۶ که در سال جاری 
۲۰۷ میلیون تومان قیمــت خورد، به 
نرخ ۱۹۸ تا ۲۰۰ میلیون تومان معامله 
می شود. قیمت سمند از ۱۹۴ میلیون 
تومان به ۱۸۵ تــا ۱۸۶ میلیون تومان و 
قیمت پرایــد از ۱۲۵ میلیون تومان به 
۱۰۶ تا ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. 
قیمت تیبا هاچ بک که تا ۱۴۰ میلیون 
هم پیشروی کرده بود، به ۱۳۳ میلیون 
تومان رســید اما دیروز روز دیگری در 

بازار خودروهای داخلی بود. اعالم مصوبه 
شــورای رقابت در خصوص افزایش ۹ 
درصدی قیمت ها، به گفته فعاالن بازار، 
چون ترمزی در بازار عمل و روند ریزش 
بهای خودرو را متوقف کرد. در عین حال 
سبب شــد بازار کمی دچار سردرگمی 
شــود به طوری که معامله گران از ورود 
بازار به فاز انتظار ســخن گفتند و تاکید 
داشتند کســانی که تا دیروز فروشنده 
بودند، در حال حاضر پا پس کشــیده و 
تقاضای فروش خــود را بازپس گیرند و 
منتظر رسیدن بازار به وضعیت تعادلی 
بمانند. بازار خودروهای خارجی اما از این 
فرمول تبعیت نمی کند. افزایش شدید 
قیمت خودروهای خارجی در سال های 
اخیر از یک سو به افزایش قیمت ارز و از 
ســوی دیگر به ممنوعیت ورود خودرو 
بازمی گردد. ریزش بهــای ارز ورق را در 
بازار خودروهای خارجــی برگرداند و 
ریزشــی شــدید را در این بازار رقم زد. 
فعاالن ایــن بازار از افــت قیمت برخی 

مدل های خودروی خارجی تا ۷۰- ۸۰ 
میلیون تومان هم گزارش می دهند.

فیروز نادری، فعال بــازار خودرو به 
تجارت نیوز گفته اســت: مردم به دلیل 
مذاکرات وین و احتمال گشایش سیاسی 
با احتیاط خــودرو می  خرند. به طوری 
که با کاهش قیمــت دالر قیمت برخی 
خودروهای خارجی همچون اسپورتیج، 
توســان، اپتیما هر یک بیــن ۷۰ تا ۸۰ 

میلیون تومان ارزان شده است!
با این وجود همان طور که اشاره شد 
مصوبه اخیر شورای رقابت مانع از ریزش 

بیشتر قیمت خودروهای داخلی شد.
 جزئیات مصوبه شورای رقابت در 

خصوص قیمت خودرو
هر چنــد پیش تر شــورای رقابت 
بازنگری در قیمت خــودرو را به تاخیر 
انداخته بود اما سرانجام در مورد تعیین 
میزان افزایش قیمت خودرو در ســال 
۱۴۰۰ تصمیم گیری کــرد. در مصوبه 
شورای رقابت تاکید شده است کسانی که 
تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو 
ثبت نام و پیــش پرداخــت کرده اند و 
مشمول دریافت سود نیستند، مشمول 

این افزایش قیمت نمی شوند.
در مصوبه این شــورا آمده اســت: 
بر اســاس تورم بخشی یکســاله اعالم 
شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر 
تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه 
اول و دوم ســال ۱۳۹۹ و پس از اعمال 
متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای 
محصوالت شرکت ایران خودرو به طور 
متوســط ۸.۲ درصد و برای محصوالت 
شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد 
افزایش قیمت محاسبه شــد که برای 
تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شــورا، تا پایان شهریور 

۱۴۰۰ اعمال و اجرا می شود.

تغییرات قیمت خودرو هر ســه ماه 
یکبار با مصوبه شورا اعمال می شود ولی 
برای زمســتان سال گذشــته افزایش 
قیمتی تصویب نشد و اعالم رضا شیوا، 
رئیس شورای رقابت از این حکایت داشت 
که با بررسی  تورم بخشی برای وضعیت 
قیمتی خودروسازها، شــورای رقابت 
تصمیم گرفت که هیچ افزایش قیمتی تا 

پایان سال )۱۳۹۹( اعمال نشود.
شیوا در زمستان سال گذشته گفته 
بود که تورم بخشی از سوی بانک مرکزی 
برای ایران خــودرو ۱۴.۱ درصد و برای 
سایپا ۱۴.۷۵ درصد اعالم شد که با توجه 
به افزایش نسبی بهره وری و کیفیت باید 
خودروسازان حدود ۱۰ درصد افزایش 
قیمت می دادند اما بــا توجه به اینکه در 
این مقطع زمانی قیمت در بازار خودرو 
کاهشی بود و این روند ادامه پیدا می کند و 
همچنین به دلیل کاهش تقاضا به واسطه 
کرونا و پیشگیری ازایجاد هیجان در بازار 
خودرو هیچ افزایش قیمتی در زمستان 

سال گذشته صورت نگرفت. 
حاال علیرضــا رزم حســینی، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش 
قیمت خودرو گفته است: شورای رقابت با 
جایگاه قانونی که دارد می تواند کاالهای 
انحصــاری را قیمت گــذاری کند. به 
گفته وی سال گذشــته با افزایش ۴۰۰ 
درصدی نــرخ ارز و افزایش قیمت اقالم 
مورد نیاز تولید خودرو، شــورای رقابت 
حداقل افزایش قیمت را برای خودروها 
در نظر گرفت. او تاکید کرد: شورای رقابت 
می تواند به حذف رانت بین کارخانه و بازار 
کمک کند و با اعمال درست قیمت رانت 

بین کارخانه و بازار را بشکند.
رشد 55 تا ۶۰ درصدی فاصله 
قیمت کارخانه و بازار خودرو

حــاال افزایش قیمــت کارخانه ای 

خودرو در شــرایطی رقم خورده است 
که خودروســازان می گویند قیمت دو 
نرخی خودرو در بازار حاشیه سود فراوانی 
بــرای دالل ها ایجاد کرده اســت. بنا به 
گفته ســعید موتمنی، رئیس اتحادیه 
نمایشــگاه داران اتومبیل فاصله قیمت 
کارخانه و بازار در سال های قبل حدود ۵ 
تا ۱۵ درصد بود اما االن به ۶۰ تا ۷۰ درصد 

رسیده است. 
علت این شرایط عرضه کم و تقاضای 
کاذب بود. وی معتقد اســت اگر عرضه 
به اندازه کافی باشد و تقاضا به قصد سود 
وجود نداشته باشد، فاصله قیمت کاهش 
می یابد و خریــداران با قیمت عادالنه از 

بازار خودرو تهیه می کنند.
قیمت گذاری دستوری برای انواع کاال 
از جمله خودرو انتقادهای کارشناسی 
زیادی را به دنبال داشته است. منتقدانی 
که می گویند حاشیه سود قیمتگذاری 
دستوری نه نصیب تولیدکننده می شود 
و نه مصرف کننده ســودی از این اقدام 
می برد. در این میان تنها بازار واسطه گران 
داغ می شود. با این حال دولت همچنان 
حاضر نیست دســت از دخالت های بی 
حد و حصر در بازار بردارد و شرایط رقابتی 

در بازار انواع کاالها ایجاد کند.

قیمت گذاری دستوری و بدسلیقگی شورای رقابت در انتخاب زمان رقم زد؛

اعطای تسهیالت به دالالن بازار خودرو!
سعید موتمنی، رئیس 

اتحادیه نمایشگاهداران: 
فاصله قیمت کارخانه و بازار 

خودرو در سال های قبل 
حدود 5 تا ۱5 درصد بود، 

اما در حال حاضر به ۶۰ تا ۷۰ 
درصد رسیده که علت این 

شرایط عرضه کم و تقاضای 
کاذب است

کامران ندری معتقد است حذف چهار صفر 
اثر خاصی بر اقتصاد ایران نــدارد چرا که هر 
ســال بانک مرکزی مقداری از اسکناس های 
فرسوده را از رده خارج می کند و بدین ترتیب 
می تواند به همــان میزان نســبت به چاپ و 
انتشــار اســکناس های جدید با حذف چهار 

صفر اقدام کند.

این اقتصاددان در گفتگو بــا خبرآنالین 
افزود: به اعتقاد بنده این مســاله را باید کاری 
خنثی تلقی کرد زیرا با برداشــته شدن صفر، 
اعداد در صورت های مالی و معامالت کوچکتر 
می شوند و نگهداری حســاب ها آسان تر می 
شود البته ممکن است در کوتاه مدت موجب 

اشتباهاتی نیز شود .

این استاد دانشگاه در واکنش به اظهارات 
برخی موافقان مبنی بر اینکه حذف چهار صفر 
به قدرتمند شدن ظاهری پول ملی می انجامد، 
گفت: فکر می کنم این طرح معطوف به تغییر 
اســمی اســت و تغییر واقعی اتفاق نمی افتد 
که منجر به قدرتمند شــدن پول ملی شود به 
عبارت دیگر واحد تغییر پول، تغییری اسمی 

است و اثر واقعی بر روی اقتصاد نخواهد داشت.
 او در جواب این پرســش که آیــا بیم آن 

نمی رود اجرای این طرح در دوره تورمی زمینه 
را برای بازگشــت صفرها فراهم کند؟ گفت: 
اقتصاد ایران در شــرایطی استثنایی است . از 
یک سو نیازمند اصالحات گسترده اقتصادی 
است و از سوی دیگر منتظر به نتیجه رسیدن 
مذاکرات وین اســت.به نظرمی رسد اجرای 
طرح جذف چار صفر نیز پس از مشخص شدن 
نتیجه مذاکــرات و فروکش طوفــان تورمی 

صورت گیرد. 

حذف چهار صفر از پول ملی چه زمانی اجرایی خواهد شد؟

خبر

خبر

رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون 
واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای 
اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی 

معرفی شده اند.
به گــزارش خانه ملــت، محمدرضا رضایی 
کوچی با اشاره به تأثیر قوانین مجلس بر کاهش 

قیمت مسکن، گفت: با توجه به افزایش سرسام آور 
قیمت مسکن در ســال های اخیر که عمده آن 
ناشــی از ترک فعل دولت در ســاخت خانه بود، 
فشــار زیادی به مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر 
و کم درآمد جامعه تحمیل کــرد. از این رو یکی 
از دغدغه هــای اصلی مجلس یازدهــم به ویژه 
کمیســیون عمران، ســاماندهی بازار مسکن 

بوده، مجلس با تدویــن و تصویب قوانینی چون 
»مالیات بر خانه های خالــی« و »جهش تولید 

 و تأمین مســکن«، این موضوع را پیگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی، 
اضافه کرد: در حال حاضر بیــش از یک میلیون 
واحد خالی شناسایی و راستی آزمایی شده و برای 
اجرای قانون و اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی 
معرفی شده اند، عرضه این تعداد واحد مسکونی 
موجب برقراری تعادل در بازار و ســپس کاهش 
قیمت مسکن می شود کما اینکه به اذعان وزیر راه و 
شهرسازی تکانه های اجرای این قانون نیز موجب 
کاهش قیمت مسکن شده است از طرفی آمار بانک 

مرکزی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خانه های 
تهران در مدت اخیر است.

رئیس کمیســیون عمران مجلس شــورای 
اسالمی مالیات بر خانه های خالی دست دالالن 
و سوداگران بازار مسکن را قطع می کند، تصریح 
کرد: متأسفانه ســودجویان تعداد زیادی واحد 
خالی با هدف سفته بازی، احتکار کردند که با اجرای 
قانون مالیات بر خانه های خالی این احتکار در حال 
شکسته شدن است و عرضه آنها برای اجاره و خرید 

موجب کاهش قیمت مسکن می شود.

در حالی که اخیرا وزارت صمت اعالم کرده فعال حقوق ورودی 
در همه بخش ها مشابه سال ۱۳۹۹ و با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اخذ 
می شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش ســود بازرگانی برای 
جبران گرانی ناشی از یک مصوبه گمرکی است، به نظر می رسد 
انتظارات تورمی ناشی از این مصوبه هنوز در بخش های مختلف 
وجود دارد. به گزارش ایسنا، بند )و( تبصره ۷ قانون بودجه امسال، 
محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق 
این مصوبه، نرخ ارز محاســبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
به استثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی 
در ســال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، 
براساس برابری نرخ سامانه  ای.تی.اس بانک مرکزی در روز اظهار 
بوده که نرخی نزدیک به بازار است. همچنین بر اساس این تبصره 
نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کاالهای اساســی، دارو، 
تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشــکی و همچنین نهاده های 
کشــاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کاالها به دو درصد 
ارزش گمرکی کاال کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شده 

که مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و 
ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده های کشاورزی و دامی نسبت به 
سال قبل نباید افزایش یابد. کاالهای اساسی به عنوان نیاز اصلی 
مردم، همچنان برای واردات، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کند 
و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ 
ترجیحی است. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد 
کنندگان را تحت تاثیر قرار می دهد در نتیجه اعتراضات زیادی به 
دنبال داشت. برای مثال دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفته 
بود که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر 
تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی گران می شود 
و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. رئیس انجمن 
تولیدکنندگان محصوالت دخانی نیز از تاثیر اجرای این مصوبه بر 
افزایش قیمت سیگار خبر داد . اخیرا بابک عابدینی، رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان صنعت چاپ، آب پاکی را ریخت و گفت با توجه به 
اینکه صنعت چاپ یک صنعت پایه است و کلیه بسته بندی های 
محصوالت عرضه شده در بازار توسط این صنعت تأمین می شود، 

افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت در پی اجرای مصوبه تجاری 
یاد شده، منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کاالهای مصرفی 

مردم می شود. 
ناهماهنگی؛ عامل انتظارات تورمی

این در حالی است که چهارشنبه هفته قبل، در پی اعتراضات به 
گرانی های احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، 
مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت گفته بود که دولت 
به دنبال اضافه کردن اصالحیه یا متممی به قانون بودجه کشور 
در رابطه با حقوق ورودی اســت تابتواند سود بازرگانی را طوری 
کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از باال رفتن حقوق ورودی در 
پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. شاید یکی از دالیل بی تاثیر 
بودن صحبت های مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صمت 
و حتی تعلیق موقت اجرای این مصوبه این است که نتیجه نهایی 
پیشنهاد وزارت صمت نیز تفاوت چندانی با نتیجه مصوبه اصلی 
ندارد. بر اساس اطالعات منتشر شــده از سوی گمرک، وزارت 
صمت پیشــنهاد داده که مبنای دریافت حقوق ورودی اعم از 
حقوق گمرکی و سود بازرگانی، نرخ سامانه ای.تی.اس باشد ولی 
میزان ســود بازرگانی کلیه ردیف های تعرفه به غیر از خودروی 
ســواری، کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی 
مشمول ۷۵ درصد تخفیف شــده و فقط ۲۵ درصد آن دریافت 
شود. اگر فرض براین باشد که ارزش واردات بخشی از یک کاالی 

وارداتی حدود ۱۰ هزار دالر است، آنگاه برای کاالها و اقالم مرتبط 
با تولید براساس قانون بودجه ۱۳۹۹، حقوق گمرکی یک میلیون 
و ۶۸۰ هزار تومان، سود بازرگانی ۴۲۰ هزار تومان، عوارض هالل 
احمر ۲۱ هزار تومان و مالیات بر ارزش افزوده ۳.۹ میلیون تومان 
اســت که مجموع پرداختی ۶.۹ میلیون تومان خواهد بود. اما 
با محاســبه حقوق ورودی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ 
مجموع پرداختی به ۲۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان افزایش می 
یابد که ۴.۶ برابر نسبت به پارسال رشد نشان می دهد. در صورت 
محاسبه برمبنای پیشنهاد وزارت صمت نیز مجموع پرداختی 
۲۶.۳ میلیون تومان می شود که نشان دهنده افزایش ۴.۳ برابری 
نسبت به سال گذشته اســت و تنها دو میلیون تومان با آنچه در 

قانون بودجه پیش بینی شده تفاوت دارد.

یک میلیون خانه خالی شناسایی شد

آثار یک مصوبه تجاری که هنوز اجرا نشده

کاالهای وارداتی گران می شود


